
 

 



2 

 

 



3 

1. Мета дисципліни 

є формування у здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії»  

комплексу теоретичних знань і практичних навиків проведення наукових 

досліджень, вирішення складних прикладних проблем в галузі підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності відповідно до сучасних економічних процесів в 

Україні.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: знання та вміння 

отримані здобувачем на інших рівнях освіти та визначені під час фахового 

вступного випробовування як достатні для навчання за третім (освітньо-

науковим) рівнем «доктор філософії», а також на основі «Управління науковими 

проектами», «Історія і філософія науки», «Інноваційна економіка», «Торгівля та 

біржова діяльність (поглиблений курс)», «Підприємництво в економічному 

розвитку суспільства». 
 

3. Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 
Методи навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ВРН 9. Розробляти наукові 

пропозиції організаційного 

характеру та 

використовувати їх у 

наукових дослідженнях в  

сфері організації 

підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності  

Лекції, case study, 

практичні заняття, 

індивідуальна 

робота 

Усне 

опитування, 

тестування, 

практичні 

завдання, 

доповіді, 

диференційний 

залік 

ВРН 9.1. Знають теоретичні 

основи організації 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності; 

ВРН 9.2. Вміють здійснювати 

планування ресурсного 

забезпечення та управління в 

сфері підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності. 

ВРН 9.3 Розробляти і 

приймати рішення, спрямовані 

на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів 

господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної 

та/або біржової 

діяльності. 

ВРН 9.4 Вміти вирішувати 

проблемні питання, що 

виникають в діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та/або біржових 

структур за умов 

невизначеності та ризиків. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Організація підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи організації підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності: 
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Організація підприємництва в умовах ринкової економіки. Підприємницька 

діяльність: сутність, принципи здійснення, форми, типи і моделі.  Досвід 

здійснення підприємництва в розвинених ринкових країнах. Нормативно-правова 

база щодо здійснення підприємницької діяльності. Сучасні методологічні підходи 

до оцінювання ефективності підприємницької діяльності. Нові напрями розвитку 

підприємництва в Україні. Теоретичні засади організації торгівлі. Нормативно-

правове забезпечення сфери торгівлі. Сучасні моделі та структурні трансформації 

в сфері торгівлі. Біржова діяльність в Україні та її регулювання. Теоретичні 

засади та тенденції світової біржової діяльності. Організаційні засади діяльності 

бірж. Технології біржової торгівлі. Організація та технологія біржової торгівлі. 

 

Змістовий модуль 2 Ресурсне забезпечення підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: 

Ресурсне забезпечення підприємницької діяльності: сутність та склад. 

Ресурсний потенціал підприємства. Товарні, трудові, майнові, фінансові ресурси 

забезпечення торговельної діяльності. Ефективність та конкурентоспроможність 

торговельної діяльності. Планування інвестицій в організаціях торгівлі. 

Економічна ефективність діяльності торгових організацій. Інвестиції на біржі та 

супутні видатки. 

 

Змістовий модуль 3 Управління в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності: 

Основні інструменти управління підприємством в сучасних умовах. 

Державне регулювання підприємницької діяльності. Управління економічними 

ризиками в підприємництві. Формування інтегрованих структур бізнесу у 

підприємництві. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. Теоретичні 

засади управління ефективністю торговельної діяльності в ринкових умовах. 

Адаптивне управління торговельною діяльністю. Засади формування системи 

управління біржовою діяльністю Технологія управління біржовою діяльністю. 

Система управління біржею. Типова структура управління товарних бірж. Ризики 

біржової діяльності: сутність, види, класифікація. Характеристика ризику на 

біржовому ринку України. Ризик-менеджмент біржової діяльності. 
 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 16 14 - 90 

Змістовий модуль 1 30 5 4 - 21 

Змістовий модуль 2   30 5 5 - 20 

Змістовий модуль 3   45 6 5 - 34 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи організації підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 
Тема 1 Особливості організації 

підприємництва як невід’ємної 

складової діяльності організацій 

в умовах ринкової економіки 

1.1 . Сутність, принципи 

здійснення, форми, типи і моделі 

підприємницької діяльності.  

1.2 Чинні закони та нормативні 

акти України щодо правових засад 

здійснення підприємницької 

діяльності.  

1.3 Сучасні методологічні 

підходи до оцінювання 

ефективності підприємницької 

діяльності. 

1 

Тема 2 Теоретичні та 

методологічні  засади 

ефективної торговельної 

діяльності в сучасних умовах 

2.1 Теоретичні засади організації 

торгівлі. 

2.2 Сучасні моделі та структурні 

трансформації в сфері торгівлі. 

2.3. Методологічні засади 

організації оптової та роздрібної 

торгівлі. 

 

2 

Тема 3 Організаційно-економічні 

основи біржової діяльності 

3.1 Сутність біржової діяльності та 

біржового ринку. 

3.2 Формування біржової діяльності 

в Україні. 

3.2 Законодавчо-правове 

регулювання біржової діяльності в 

Україні. 

2 

Змістовий модуль 2 Ресурсне забезпечення підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 
Тема 4 Ресурсне забезпечення 

підприємництва 

4.1 Ресурсне забезпечення 

підприємництва: сутність та склад. 

4.2 Ефективність використання 

ресурсного потенціалу 

підприємства. 

4.3 Формування  оптимальної 

системи 

ресурсного забезпечення на 

підприємстві. 

2 

Тема 5 Ресурсне забезпечення 

торгівлі та біржової діяльності 

5.1 Характеристика складових 

ресурсного забезпечення торгівлі: 

товарних, трудових, майнових та 

фінансових ресурсів. 

5.2 Ефективність та 

конкурентоспроможність 

торговельної діяльності. 

5.3 Інвестиції на біржі та супутні 

видатки. 

3 
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Змістовий модуль 3 Управління в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
Тема 6 Управління в сфері 

підприємництва та торгівлі 

6.1 Процес управління 

підприємництвом. 

6.2 Комплексне управління 

підприємством. 

6.3 Адаптивне управління 

торговельною діяльністю. 

3 

Тема 7 Перспективи біржової 

діяльності в Україні 

7.1 Формування системи управління 

біржовою діяльністю в Україні. 

7.2 Технологія управління біржовою 

діяльністю та управління 

брокерською діяльністю. 

7.3 Ризик-менеджмент біржової 

діяльності. 

3 

Всього  16 
 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи організації підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 
Тема 1 Особливості 

організації підприємництва як 

невід’ємної складової 

діяльності організацій в 

умовах ринкової економіки 

1.1 Досвід здійснення підприємництва в 

розвинених ринкових країнах. 

1.2. Аналіз та оцінювання ефективності 

підприємницької діяльності.  

1.3.Розробка та обґрунтування 

оптимальних рішень щодо підвищення 

ефективності підприємницької діяльності. 

1 

Тема 2 Теоретичні та 

методологічні  засади 

ефективної торговельної 

діяльності в сучасних умовах 

2.1 Теоретичні засади організації торгівлі. 

2.2 Сучасні моделі та структурні 

трансформації в сфері торгівлі. 

2.3. Методологічні засади організації 

оптової та роздрібної торгівлі. 

2 

Тема 3 Організаційно-

економічні основи біржової 

діяльності 

3.1 Функції біржової діяльності в 

ринкових умовах. 

3.2 Виникнення та розвиток біржової 

діяльності в Україні. 

3.3 Формування біржової діяльності в 

Україні. 

2 

Змістовий модуль 2 Ресурсне забезпечення підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
Тема 4 Ресурсне 

забезпечення 

підприємництва 

4.1 Ресурсне забезпечення 

підприємництва: сутність та склад. 

4.2 Ефективність використання 

ресурсного потенціалу підприємства. 

4.3 Формування  оптимальної системи 

ресурсного забезпечення на підприємстві 

2 

Тема 5 Ресурсне 

забезпечення торгівлі та 

біржової діяльності 

5.1 Характеристика складових ресурсного 

забезпечення торгівлі: товарних, 

трудових, майнових та фінансових 

3 
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ресурсів. 

5.2 Ефективність та 

конкурентоспроможність торговельної 

діяльності. 

5.3 Інвестиції на біржі та супутні видатки. 

Змістовий модуль 3 Управління в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 
Тема 6 Управління в сфері 

підприємництва та 

торгівлі 

6.1 Процес управління підприємництвом. 

6.2 Комплексне управління 

підприємством. 

6.3 Адаптивне управління торговельною 

діяльністю. 

3 

Тема 7 Перспективи 

біржової діяльності в 

Україні 

7.1 Напрями формування систем 

управління біржовою діяльністю. 

7.2 Технологія управління біржовою 

діяльністю. 

7.3 Пріоритетні складові системи 

біржового менеджменту.  

7.4 Види державного управління 

діяльністю товарних бірж.  

7.5 Пряме (адміністративне) та непряме 

(економічне) управління.  

7.6 Вплив біржових криз на управління 

біржовою діяльністю. 

3 

Всього  16 

 
 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування; 

поточне тестування, самостійна робота, презентації, виконання практичних 

завдань та кейсів, доповіді.  

Підсумковий контроль: диференційний залік (два теоретичних питання, 

одне розрахунково-практичне завдання).  

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 8 - 12 

Змістовий модуль 2   25 10 - 15 

Змістовий модуль 3   25 10 - 15 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 
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Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Робота на практичному занятті за темою 2 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Робота на практичному занятті за темою 3 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

4 

Підготовка доповіді та її презентація 2 

Контроль за ЗМ1  10 

Змістовий модуль 2 25 

Робота на практичному занятті за темою 4 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Робота на практичному занятті за темою 5 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Підготовка доповіді та її презентація 5 

Контроль за ЗМ 2  10 

Змістовий модуль 3 25 

Робота на практичному занятті за темою 6 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Робота на практичному занятті за темою 7 

(кейси, усне опитування, виконання практичних завдань) 

5 

Підготовка доповіді та її презентація 5 

Контроль за ЗМ 3  10 

Підсумковий контроль – диф. залік 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Розрахунково-практичне завдання 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Організація підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності» (PhD) URL: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2096/ 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Балджи М. Д., Доброва Н. В., Однолько В. О., Осипова М. М. Торговельне 

підприємництво: навчальний посібник. Київ: Кондор-видавництво, 2017. 112 с. 

URL : http://mgu.edu.ua/docs/biblioteka/torg_pidpr_p.pdf 

2. Біляк Т. О., Бірюченко С. Ю., Бужимська К. О. Основи підприємництва: 

Підручник. Житомир: ЖДТУ, 2019. 493 с. URL : 

https://nung.edu.ua/files/attachments/osnovi_pidp_bilyak_ta_insh.pdf. 

3. Економіка й організація торгівлі : практикум / О. О. Яскал, І. В. Яскал. І. А. 

Лопащук; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : ЧНУ : Рута, 

2019. 131 с. 

4. Карнаушенко А. С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку 

роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. № 1. 2019. URL : 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf. 

5. Ковальська Л. Л., Речун О. Ю. Роздрібна торгівля: сутність, оцінка та 

напрями розвитку. Економічний форум. 2018. № 2 С. 61 – 67. 

6. Ковальська Л. Л. Особливості функціонування та перспективи розвитку 

роздрібної торговельної мережі регіонів України. Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія "Економіка". Вип. 1 (47). Т. 2. Ужгород, 2018. 

С.161 – 167. 

7. Колмакова О.М., Смачило В.В. Фінансова доцільність створення суб'єктів 

господарювання креативної індустрії. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах 

трансформації економічних відносин: монографія / за ред. д.е.н. О.О. 

Солодовнік.–Харків: Лідер, 2020.–392с. С. 242-260. ISBN 978-617-7476-39-8 

8. Методи та інструменти аналізу і прогнозування ринкової ситуації в 

забезпеченні стійкості суб’єктів господарювання : монографія / за заг. ред. Н. В. 

Шандової. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 280 с. 

9. Паламаренко Я. В. Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного 

розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7902  

10. Ромащенко О. С. Управління товарними запасами підприємств торгівлі: 

монографія. Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 2016. 234с. 

11. Розвиток підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища: 

управління, реалізація та перспективи: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. 

Шарко М .В. Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2019.  306 с. 

12. Смачило В.В., Халіна В.Ю., Кильницька Є.В. Development of the social 

entrepreneurship in Ukraine as an innovative form of the business Маркетинг і 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2096/
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/53.pdf


10 

менеджмент інновацій, 2018. - №1. с. 235-246 Режим доступу: 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_235_246.pdf . 

13. Солодкий М. О., Резнік Н. П., Яворська В. О. Основи біржової діяльності: 

навчальний посібник. Київ: ЦП Компринт, 2017. 450 с. URL : 

https://nung.edu.ua/files/attachments/obd.pdf. 

14. Структурні зміни у світовій торгівлі як чинник розвитку внутрішнього 

ринку України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАН 

України Т. О.Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 

України». Київ, 2019. 350 с. URL : http://ief.org.ua/docs/mg/310.pdf ISBN 978-966-

02-8894-2 . 

15. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах 

промисловості і торгівлі:підручник. К., 2017. 312 с. 

16. Хрущ Н. Біржова діяльність: посібник. Кондор, 2017. 348 с. 

17. Hull, John Risk management and financial institutions / John C. Hull. — 

Fourth Edition. 2015. 743 р. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV : Редакція від 

19.01.2012. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws 

2. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2005, ДК 

009:2010. URL : http://search.ligazakon.ua 

3. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004.. 

URL : http://search.ligazakon.ua 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на 

03.02.2013. URL : http://zakon. rada.gov.ua›go/2755-VI 

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 

Закон України від 15.05.2003 № 755-ІV. Редакція від 30.09.2015. URL : 

http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show755-15 

6. Про інвестиційну діяльність (із змінами) : Закон України від 18.09.1991 № 

1560-XII (Редакція станом на 06.12.2012. URL:http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ 

1560-12 

7. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва 

в Україні: Закон України від 31.01.2012. URL: http://search.ligazakon.ua 

/1_doc2nsf/link1/JF73M001.html 

Web-ресурси: 

http://www.minfin.gov.ua/,  

http://me.gov.ua,  

http://www.worldbank.org/,  

http://www.aub.com.ua,  

http://www.ukrstat.gov.ua,  

http://www.kmu.gov.ua,  

http://www.nbuv.gov.ua,  

http://biz.liga.net/industriya/ 

 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2018_1_235_246.pdf
http://search.ligazakon.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://me.gov.ua/
http://www.worldbank.org/
http://www.aub.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


11 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

 

Не потребує спеціального забезпечення 

 

 

 

 

 


